
Til samtlige husstande, kontorer og butikker

Ærø Ugeavis - Onsdag den 13. juli - Nr. 28 - 58. årg. 

Advokatkontoret holder

FERIELUKKET
fra og med fredag d. 15. juli.

Vi åbner igen mandag den 1. august.
Advokat Mads B. K. Kromann holder ferie fra 
fredag den 15. juli til og med den 5. august.

I hastende tilfælde kan vores kontor i 
Svendborg kontaktes på tlf. 62 21 00 00.

GOD SOMMER

Ærø Afdeling: Vråvejen 2 • Ærøskøbing 
Tlf. 62 52 10 77

www.advokatfyn.dk • mk@advokatfyn.dk

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

ærørøgeri.dk

NYRØGET
alle ugens dage
kl.  10.00-21.00

Advokat
Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal

Din lokale  
redningskrans på Ærø
Er du privat eller erhvervsdrivende, få erfaren  

juridisk rådgivning og stå på sikker grund. 

Det betaler sig.
Ring, skriv eller kom forbi kontoret. 

Første samtale er altid gratis.

DE L IK ATE SSE N

Kalvesteg 
med kartofler, sovs,  
glaserede løg og 
bønner.

Marstal 
Tlf. 28 40 44 17

Onsdag d. 20/7 fra kl. 11.30-12.30

55,-
Pr. person

Leif Larsen Marine A/S   •   Håndværkervænget 6   •   5700 Svendborg   •   Tlf. 6222 8911   •   www.leiflarsenmarine.dk

DANMARKS STØRSTE YAMAHA MARINE FORHANDLER 
MED KÆMPE UDVALG I NYE OG BRUGTE PÅHÆNGSMOTORER.

Jeanneau Merry Fisher 605 med 
Yamaha F80DETL 
 Tilbud fra 263.000 kr.

Jeanneau Merry Fisher 695 med 
Yamaha F115BETL

Tilbud fra 328.000 kr.

Jeanneau Merry Fisher 795 med 
Yamaha F150DETX

Tilbud fra 416.000 kr.

Campion 530 Chase med Yamaha 
F115BETL 

Tilbud 299.000 kr.

Crescent 535 Classic med Yamaha  
F40FETL og Garmin GPS  

Tilbud 158.000 kr.

Crescent 465 Trader med 
Yamaha F25GETL

Tilbud 89.000 kr.

Brig F380T med 
Yamaha F25GETL

Tilbud 89.000 kr.

Yamarin 56BR med Yamaha 
F100FETL og garmin GPS
 Tilbud 248.000 kr.

Yamarin 63BR med Yamaha 
F100FETX og Garmin GPS

Tilbud 289.000 kr.

Yamarin 61CC med Yamaha 
F100FETX, Garmin 721XS

Tilbud 259.000 kr.

Jeanneau 895 Merry Fisher med 
Yamaha F300BETU og stor 
udstyrspakke. SPAR KR. 200.000 
 Super tilbud 875.000 kr.

Brig E480 Eagle med 
Yamaha F100FETL 

Tilbud 210.000 kr.

Yamarin 63DC med Yamaha 
F100FETX, Garmin 721xs

Tilbud 319.000 kr.

Campion Explorer 632SC med 
Yamaha F150DETX og Garmin GPS

Tilbud 425.000 kr.

Campion Explorer 542SC med 
Yamaha F150DETX og Garmin GPS

Tilbud 279.000 kr.

Pioner Multi III med 
Yamaha F40FETL

Tilbud 149.900 kr.

KOM OG OPLEV VORES NYE UDSTILLINGSHAL 
Fyldt med nye og gode brugte både. 

Vi er nemme at handle med og leverer over hele Danmark.

FORÅRS- 
FRISTELSER! 
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KOM OG OPLEV VORES NYE UDSTILLINGSHAL - Fyldt med nye og gode brugte både
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Vi er nemme at handle med 

og leverer over hele Danmark

VVS- OG 
KLOAKSERVICE ApS
Aut. VVS og kloakmester
Vi udfører alle former for vvs og 
entreprenøropgaver på hele øen.
Henning     Tlf. 23 20 14 73
Kurt P.       Tlf. 20 13 72 40

Skovfryd Snedkeri
v/Sarah Thorsøe
Snedkerarbejde 
udføres på hele Ærø
Kontakt@skovfrydsnedkeri.dk
Tlf. 60 65 75 90

Maler Per Helmann
Tilbyder sig med alt indenfor 

maler- og spartelarbejde
Ring og få et 

uforpligtende tilbud

40 18 11 90 
62 53 11 90

VESTERSKOVSVEJ 21 · MARSTAL

AUTO-CENTER
v/ Rasmus S. Kristensen

SKOLEVEJ 12 · MARSTAL · www.aeroeautocenter.dk

ÆRØ

ÆRØ AUTO-CENTER ● Tlf. 62 53 13 02

Reparation af 
alle bilmærker

Køb og salg

af nye og 

brugte biler

Ærø Autocenter - fast 2 sp - 12-09-2017 7:40

Ærø Autocenter - fast 2 sp.indd   1 12/09/17   07.40

Snedker- og
tømrerarbejde udføres
SNEDKERMESTER
ERIK K. BOYE
TLF. 30 34 29 99
eboye@mail.dk

Erik K.  Boye - fast - 12-09-2017 5:37

Erik K.  Boye - fast.indd   1 12/09/17   05.37Finansiering af maskiner
til erhvervsdrivende, f.eks. landbrugs- 
maskiner og entreprenørmateriel
• Lån op til 1.000.000 kr. 
• Løbetid op til 6 år 
• Fast udlånsrente 1,5 % p.a.

Tag fat i os og hør nærmere:

Langeland Ærø Indkøbsforening stiftet i 1950
tlf. 73 74 21 40  •  pep@lrs.dk  •  lai.lrs.dk

Fast rente: 1,5%
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ÆRØ KOMMUNE informerer

Telefon 63 52 50 00         •          Telefax 62 52 15 26          •          Mail: post@aeroekommune.dk          •          www.aeroekommune.dk         

For rejser i perioden 20. juni 
til 7. august 2022 sælges 
der igen Ø-billetter
Hvis du vil have rabat på billetten skal ø-billetter 
reserveres og forudbetales inden afrejse.

Ved køb af ø-billet skal du i forbindelse med 
ombordstigningen kunne fremvise dokumentation 
for, at du er berettiget til at købe ø-billet.

Dokumentationen består af:
 •  For ærøboere vises fysisk eller digitalt sund-

hedskort som dokumenterer bopælsadresse.
 •  For sommerhusejere vises fritidshus ø-kort, 

som er udstedt af Ærø Kommune.

Du kan se de nye priser på www.aeroe-ferry.dk

ÆRØFÆRGERNE

Bliv social- og 
sundhedshjælper på 17 uger 

Drømmer du om at få flere faglige kompetencer, og 
at gå fra ufaglært til faglært med gode jobmulighe-
der efterfølgende? 

Så har du nu muligheden for at blive uddannet 
social- og sundhedshjælper i løbet af 17 uger.

Ærø Kommune søger elever til social- og sund-
hedsuddannelsen med et 17 ugers skoleforløb.

Er du over 25 år, og har du minimum 2 års 
erhvervserfaring fra et plejecenter eller fra hjemme-

plejen inden for de sidste 4 år (24 timer om ugen i 
gennemsnit)? Så kan du tage en afkortet uddan-
nelse til social- og sundhedshjælper. 

Ansøgningsfrist d. 1. august 2022. 

ÆLDRE- OG SUNHED

Social- og 
Sundhedsassistent søges til 
De Gamles Hjem i Rise 
Vi søger 1 social- og sundhedsassistent, i dagvagt, 
hvor enkelte aftenvagter kan forekomme. 

Stillingen er på 37 t/ugen med mulighed for min-
dre. Der vil som udgangspunkt være fire weekend-
vagter fordelt over 10 uger. 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. 
Ansøgningsfrist: 
Mandag d. 25. juli 2022 kl. 12.00. 
Læs mere på www.aeroekommune.dk under Job i 
kommunen.  

ÆLDRE- OG SUNHED

Social- og sundhedsassistent 
eller social- og 
sundhedshjælper søges
Til aftenvagt på De Gamles Hjem i Rise Stillingen 
er fortrinsvis aftenvagt, men enkelte dagvagter kan 
forekomme. 

Weekendarbejde hver 2. weekend. Stillingen er på 
28 timer pr. uge og ønskes besat 1. septemer 2022 
eller snarest derefter. 

Ansøgningsfrist: 
Mandag d. 25. juli 2022 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 26. juli 
2022. 

Læs mere om stillingen på 
www.aeroekommune.dk under Job i kommunen. 

ÆLDRE- OG SUNHED

Social- og 
sundhedsassistentelever 
søges 
til Ærø Kommune med start den 12. september 
2022. 

Uddannelsen til social – og sundhedsassistent 
varer ca. 2 år og 10 måneder. 

Uddannelsen vil være en veksling mellem skolepe-
rioder og praktikophold. 

Skoleperioderne foregår på social- og sundheds-
skolen i Svendborg mens praktikperioderne skifter 
mellem ældreplejen, psykiatrien og hospitalet. 

Ansøgningsfrist: Den 1. september 2022 kl. 12.00 

Læs mere på www.aeroekommune.dk under job i 
kommunen.  

Ærø Redningskorps ApS
Dunkærgade 23 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22

Dunkærgade 23 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 22 22
E-mail: redning@aeroe-redningskorps.dk

www.ærø-redningskorps.dk

Lej en container l KOMMUNER
l VIRKSOMHEDER
l HÅNDVÆRKSMESTRE  
l PRIVATE

Tegn abonnement med forbindingskasse
hos Falck på tlf. 70 10 20 31 
– til bilen – til hjemmet – til arbejdspladsen.

Eftersyn og opladning af ILDSLUKKERE 
udføres. – Nye ildslukkere på lager.

Løfteopgaver med 120 tm/kran udføres, 
opsætning af spær, betonelementer, 
optagning/søsætning af både m.m. 

Træfældning og styning 
af træer fra 50 tm/kran med kurv eller 
grabsav.

Ærø Redningskorps - DK - 26-03-2020 9:14

Entreprenør og vognmandskørsel

Bortkørsel af haveaffald m.m. med lastbil med kran/grab.

Udgravning af grunde, 
fornyelse/rep. af dræn, 

samt diverse graveopgaver.

SAVVÆRK PÅ SOLENERGI
• Opskæring af Ærø-træ.
• Salg af Douglas, Lærk og Egetræ.
• Salg af møbler.

Henvendelse:
Erik Kjær • Tlf. 30 20 13 16

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

ÆRØ UGEAVIS
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
KAN BENYTTES TIL 

ANNONCEINDLEVERING

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53

Fyld - 2 sp_Layout 1

Fyld - 2 sp_Layout 1.indd   1 13/10/17   07.56

BEMÆRK!
Har du ikke modtaget Ugeavisen 

i din postkasse senest
TORSDAG kl. 21.00 
send da en mail til: 

info@aeroeugeavis.dk eller 
ring fredag fra kl. 09.00

på tlf. 62 53 11 53.

Avisen kan læses på 
www.aeroeugeavis.dk 
fra tirsdag kl. 13.00.

HUSK!HUSK!  

Gudstjenester
Lørdag den 16. juli

Ærøskøbing Kirke kl. 11.00
 Kvist
 Dåbsgudstjeneste

Søndag den 17. juli
5. søndag efter Trinitatis 

fra anden række
Marstal Kirke kl. 10.00
 Dupont
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
 Vandrup
Bregninge Kirke kl. 19.00
 Dupont
Ommel Kirke kl. 19.00
 Vandrup
Datoer og tidspunkter 
vedrørende gudstjenester
er oplyst af Kirkekontoret.

LÆGEVAGTEN
TLF. 70 11 07 07

Lægevagten - hver uge

Aftensang i 
Marstal Kirke
Tirsdag den 19. juli kl. 19.30 
finder skoleferiens ugentlige 
aftensang sted i Marstal 
Kirke. Ø-præst Rikke 
Dupont står for den korte af-
tensang med salmesang, 
tekstlæsning, refleksion og 
orgelmusik. Bagefter – ca. kl. 
20 – begynder ugens klokke-
koncert, som denne gang spil-
les af den norsk bosatte 
hollænder Goos ten Napel. 
Han har studeret orgel og 
kordirektion i hjemlandet, 
men flyttede så til Norge. Da 
kirken i Haugesund fik klok-
kespil, måtte Goos ten Napel 
lære at spille et nyt instru-
ment, som viste sig at være 

det helt rette for ham. I 2019 
afsluttede han sin klokkenist-
uddannelse med diplomeksa-
men med Peter Langberg 
som hovedfagslærer. Eksa-
men blev i øvrigt spillet på 
Marstal Kirkes klokkespil.
   Goos ten Napel har en 
meget bred musiksmag, så 
der bliver musik lige fra ba-
rokkens Händel til Katie 
Melua, John Denver og 
ABBA.
   Menighedsrådet byder på 
aftenkaffe under klokkekon-
certen.

Orgelkoncert i 
Marstal Kirke
I sommerens orgelkoncer-
trække i Marstal Kirke er vi nu 
nået til Kevin Duggan. Mange 
vil sikkert huske ham fra årene 
1991-1997, da han var sprud-
lende og initiativrig organist i 
Marstal Kirke og skabte et 
stort og varieret musikliv i og 
omkring kirken. Siden gik 
turen til Warminster i Eng-
land, Rønne på Bornholm og 
nu er Kevin Duggan så do-
morganist i Dunblane Cathe-
dral i Skotland.
 Programmet er præget af 
komponister fra det 20. år-
hundrede, herunder Kevin 
Duggan selv, men der bliver 
også plads til 1800-tallets 
Max Regers Dankpsalm.
 Kevin Duggan var utrolig 
glad for sin tid på Ærø, og for 
et par år siden udkom cd’en 
»Hymne til Ærø«, hvor han 
spiller på orgelet i Dunblane i 
Skotland og sender en hilsen 
til sin gamle hjemø!

 Der er fri entré ved kon-
certen som finder sted tors-
dag den 21. juli kl. 19.30, og 
alle er meget velkomne!

Forskel på 
fladfisk
Fiskeri fra molen eller 
stranden er en udbredt fe-
riefornøjelse, og er det 
fladfisk, man får på krogen, 

er det nemt at kende for-
skel på de tre mest kendte, 
ising, skrubbe og rød-
spætte. Rødspætten har 
næsten glat skind og flotte, 
røde pletter. 
 Skrubben ligner meget 
rødspætten, men er meget 
ru at røre ved. Isingen har 
modsat både rødspætte og 
skrubbe en skæv sidelinje, 
der slår en bue over bryst-
finnen.
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ÆRØSKØBING RØGERI · ÆRØSKØBING HAVN 15 · 62 52 40 07

Røgeriets aftenmenu
Alle ugens dage kl. 18.00-21.00
fra 25. juni til og med 20. august

Laks eller Hellefisk 
dampet eller varmrøget 
Serveres med salat, flutes og gratineret kartoffel eller 
friturefri pomfritter med hollandaise.

Menupris118,-     Menuer skal 

bestilles senest 

kl. 20.30

Kender du en teenager, der 
er klar til et sommerjob eller 
fast fritidsjob som omdeler? 

www.blivomdeler.nu
eller ring 70 10 40 00

✔ Du tjener dine egne penge – samtidig med at du får motion og frisk luft.
✔ Du omdeler 1 gang om ugen – onsdag eller torsdag.
✔ Du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde, inden for deadline.
✔ De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling.
✔ Som omdeler under 18 år optjener du løbende point til vores gaveshop.

Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til omdeling af reklamer og aviser 
i jeres område. Man kan enten blive fastansat eller sommerferieafløser.

Som teenager får du masser af fordele ved jobbet:

Læs mere 
og søg 

jobbet her

El-installationer • Salg & service af hårde hvidevarer
Køleanlæg • Sikrings- og data-installationer 

Belysning • Energioptimering • VE-installatør
Salg og service af alle typer varmepumper

Vagttelefon +45 24 45 59 60

BOLIGHUSET SØBY
Østerbro 48 · Søby · 62 58 13 83

NY
SOVESOFA?

- kig ind til

www.aeroexpressen.dk

Havnepladsen 8 • 5960 Marstal • +45 7370 7800 
info@aeroexpressen.dk

STYRMAND SØGES
Vi søger en styrmand til ansættelse pr. 1. august.
Minimumskrav: Bevis som stmd. af 3. grad.
Henvendelse: 

E-mail:  boye@aeroexpressen.dk
eller john@aeroexpressen.dk 

eller ved henvendelse på kontoret.
Den korteste vej til Ærø

Malermester Jan Petersen
Dortheadalsvej 3 · 5960 Marstal · jan-li@mail.dk

● Sprøjtespartel - spartelanlæg
● Udendørs facademaling
● Opsætning af væv
● Tapetarbejde
● Dekoration og skiltemaler
● Salg af Dyrups produkter
● Uforpligtende tilbud
● Udlejning af lift

FAGLÆRTE MALERSVENDE

Tlf. 21 43 90 38

Chopin på Søbygaard

En lun og stille sommeraf-
ten, en slentretur langs van-
det mens skyerne rødmer og 
lyset dæmpes. Det kunne 
være Molestien i Ærøskø-
bing eller Strandvejen i Mar-
stal. Fra et hus langs stien 

strømmer klavermusik ud af 
de åbne havedøre. En Noc-
turne af Chopin……
 Chopin er for mange ro-
mantikeren over dem alle: 
Hans liv såvel som hans 
musik. Ulykkelig kærlighed, 

landflygtighed og hjemve, en 
tragisk og alt for tidlig død. 
 Frédéric Chopin (1810-
49) var en af de første ægte 
romantikere inden for kla-
vermusikken. Mange af os 
har tyet til hans Regndråbe-
præludium når hjertet var 
betrængt. Mange kender et 
eller flere af Chopins mange 
klaverstykker.
 Men Chopin har også 
skrevet en klavertrio, som 
ikke så mange kender. Ved 
næste koncert på Søbygaard 
kan man høre både nogle af 
Chopins mere og mindre 
kendte værker, suppleret af 
godbidder af blandt andet 
Smetana og Janácek, spillet 
af pianisten Galya Kolarova, 
en god bekendt af Søby-
gaard. Denne aften ledsages 
hun af cellisten Kim Bak Di-
nitzen og violinisten Emma 
Steele, som begge til daglig 
slår deres folder i Det kgl. 
Kapel. 
 Vi håber at se alle musik-
elskere, både ærøboer og 
øens gæster, til en dejlig 
sommeraften med Chopin 
på Søbygaard onsdag d. 20. 
juli kl. 19.30. Billetter kan 
købes nemt og direkte på 
www.søbygaardsvenner.dk 
eller hos vores kasserer på 
tlf. 30 22 58 62 mandag-tors-
dag mellem kl 9-9.30.

JOB PÅ JOB PÅ 
ÆRØ?ÆRØ?

visitaeroe.dk/jobvisitaeroe.dk/job

Skoletasken skal 
passe til barnet
Masser af skolebørn får i 
den kommende tid en ny 
rygsæk som skoletaske. 
 Der skal være plads til 
bøger, penalhus, madpakke 
osv., men det er ikke nok, 
at rygsækken er rummelig. 
Den skal også passe til bar-
net.
 Derfor skal barnet natur-
ligvis med ud i forretningen 
og prøve rygsækken, inden I 
beslutter jer. Og prøv gerne 
at fylde rygsækken op med 
nogle kilo bøger, lidt ekstra 
tøj osv. 
 Når rygsækken er pakket, 

skal den ligge ind mod ryg-
gen. 
 Rygsækken skal - som 
tøj - passe til brugeren. Hvis 
den er for stor, kommer bar-
net nemt til at gå foroverbø-
jet med hængende skuldre 
for at holde balancen, og det 
er ganske ubekvemt at gå 
med sådan en bagtung ryg-
sæk over skuldrene.
 Skulderremmene bør væ-
re brede og polstrede øverst 
og smallere under armene. 
Remmene skal også sidde 
med tilpas afstand, der hvor 
de er syet til rygsækken 
øverst oppe. Hvis de sidder 
for langt fra hinanden, glider 
remmene ud over skuldrene. 
Husk også, at en rygsæk na-
turligvis skal være påsat el-
ler påsyet reflekser, der kan 
ses i trafikken.
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FRA MARSTAL KL. 22.00
via Ærøskøbing med ankomst Søby kl. 22.51

EKSTRA 
AFTENBUS
10/7 - 13/8 2022

Bussen kører sin normale rute imellem de 3 byer

FRA SØBY KL. 22.51
via Ærøskøbing med ankomst Marstal kl. 23.42

Se hele busplanen på:

AEROE-FERRY.DK/BUS
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LANGT FRA ALLE ÆRØBOER
LÆSER OPSLAG

PÅ DE SOCIALE MEDIER...
MEN

STORT SET ALLE ÆRØBOER 
LÆSER ÆRØ UGEAVIS*

* Undersøgelser fra Gallup viser, at Ærø Ugeavis har en læserdækning på 95% for personer over 18 år.

Annoncér i Ærø Ugeavis og vær sikker på, at dine
budskaber, når frem til alle i din målgruppe.

Kontakt os på 62 53 11 53 og hør mere...



ONSDAG DEN 13. JULI 2022 ÆRØ UGEAVIS  7

Kom til Maritim By Night i Marstal
TORSDAG DEN 14. JULI

Kom og mærk den maritime stemning – samt masser af gode tilbud i butikkerne!

Åbent 
i butikkerne

til kl. 22

Øens VVS Ærø A/S   

   
  

email: oens@vvsaeroe.dk 

www.oensvvsaeroe.dk

v/ Autoriseret VVS Installatør

Johan Røhling Tlf. 21 63 71 78

Email: Oens@vvsaeroe.dk

Når sommeren når sit høje-
ste, dukker der en efterhån-
den gammel kunsttradition 
op i bybilledet i Marstal. 
Mange somre har Jan Kiwi 
afholdt sin udstilling »Øha-
vets Havfruer« i Det røde 
pakhus – på kanten af ver-
den.
 Det sker også i år fra lør-
dag 16. juli til fredag 22. juli 
med fernisering lørdag 16. 
juli kl. 14.
 Årets udstilling har titlen 
»Det samme er forskelligt« 
og skal ses i Jan Kiwis billed 
verden med den nøgne krop 
som symbol på en god, posi-
tiv og menneskelig verden.  
Billederne er ligeledes et 
tema omkring den meget 
store debat om »Hvordan 
ser jeg ud? er jeg forkert?« 
m.v.
 Vi er sammensat af de 

samme ens, menneskelige 
komponenter, men har for-
skellige kropsudtryk. Mine 
billeder viser bl.a. forskellig-
heden, men er samtidig et 
forsøg på at vise, at vi alle er 
ok – at vi alle bør være glade 
for vores kropsudtryk.
 En anden vinkel på Øha-
vets havfruers billedverden 
er den farve- og formglæde 
der er i billederne, der gerne 
skal give et pust til glæden 
ved det smukke og fredelige.
I alle tider har kunstnere ar-
bejdet og vist »den nøgne 
skønhed«, og denne udstil-
ling vil gerne give sit bidrag 
til denne gamle maletradi-
tion.  Ferniseringen er som 
sagt lørdag 16. juli kl. 14, 
hvor der vil blive serveret et 
køligt glas sommerdrik – 
velkommen til form og farve 
med glæde.

»Det samme er 
forskelligt«

Søndag 17. juli kl. 14 – 18 er 
der igen musik ved Det røde 
pakhus – på kanten af ver-
den.
 3 lokale bands stiller op 
hen over eftermiddagen. Kl. 
14 lægger Henrik, Max, og 
Carlo ud. Herefter kommer 
Kai, Anders og 2 x Jan og 
spiller op til en god gang 
syng med og sidst øens jazz-
band, Ærø Swing. 
 Til at styrke halsen har 2 

gæve kvinder Anna og Ka-
ren-Margrethe lavet de be-
rømte Ærø pandekager også 
kaldet »tykke pandekager«, 
der serveres til en god kop 
kaffe eller en kølig læske-
drik.
 Så kig ned på havnen og 
få en god kulturoplevelse 
med musik, pandekager og 
en kunstudstilling.
Arr.: Marstal Art/ 
Det røde pakhus.

»Musik på gruset«

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

UGEAVISEN FOR ÆRØ
ÆRØ UGEAVIS

MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

ÆRØ UGEAVIS
• • • ØENS BLAD • • •

info@aeroeugeavis.dk
kan benyttes til annonceindlevering

info@aeroeugeavis.dk
KAN BENYTTES TIL 
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Spænd kæledyret 
fast i bilen

Det ser hyggeligt ud, når hunden indtager sin plads på 
bagsædet, men for både hundens og passagerernes skyld, 
bør den være spændt fast eller være i et bur. 
Foto: Ingimage.com

Det kan være lidt hyggeligt 
at køre på langtur, mens 
Fido ligger på passager-
sædet og småsover og kun 
kræver en hånd bag øret 
indimellem. Men hunde - 
og marsvin, fugle, kaniner 
og katte for den sags skyld 
- bør spændes fast under 
bilkørsel. Det er godt nok 
ikke et lovkrav, men det er 
alligevel en rigtig god ide 
at gøre det.
 Ved en kollision med 
bare 50 kilometer i timen 
kommer en labrador på 
30 kilo altså flyvende med 
en vægt på cirka 740 kilo. 
Det gør ikke blot ondt at 
få 740 kilo i hovedet - det 
kan også være fatalt. Både 
for hunden, men så sande-
lig også for ejeren eller de 
andre passagerer i bilen.
 Den bedste transport-
form er derfor at sikre, 
at dyret er fastspændt 
forsvarligt et hundebur i 
bagagerummet. Husk at 
vende buret, så hunden na-
turligt vil ligge sig på tværs 
af bilens kørselsretning. 
Derved mindskes risiko 
for skader på dyret ved en 
kollision. 
 Men også andre kæledyr 
bør opholde sig i en trans-
portkasse, hvis de skal med 
ud at køre bil. 
 Har man ingen trans-
portkasse, eller vil man 
ikke investere i en, kan en 
hundesikkerhedssele gøre 
arbejdet. Den og hunden 
skal placeres på bagsædet 
– og gerne på gulvet. 

Et hundegitter løser også 
problemet for mennesker, 
men hunden er ikke sikret, 
hvis der skulle ske en kol-
lision. Selvom bilister med 
hunde og katte og kæledyr 
ikke har pligt til at spænde 
dem fast, så vil føreren af 
bilen kunne blive straffet, 
hvis kæledyret generer 
dem eller blokerer udsynet 
under kørsel.
Husk bur på ferie i udlan-
det 
I visse lande er det et krav, 
at dyr er forsvarligt fast-
spændt eller i bur. Eksem-
pelvis i både Tyskland og 
Sverige. Undersøg derfor 
reglerne, inden du tager 
afsted.

Tilsæt sand eller 
staldgødning
Det er kedeligt at have ren 
lerjord i haven. Lerjorden 
er meget hård og kompakt, 
og den klæber til spade og 
gummistøvler. Man kan 
heldigvis gøre noget ved 
den umedgørlige, rene 
lerjord. Tilsæt masser af 
grus/sand, sphagnum eller 
staldgødning eller en blan-
ding af disse materialer og 
fræs jorden meget grundigt 
igennem.

Sidste år blev Øhavet Festi-
val søsat på Eriksens Plads 
på Marstal Havn. 
 600 gæster var med til at 
gøre sommerweekenden i 
vandkanten helt magisk, 
med ny musik, gamle både, 
havfruer og landkrabber. 
 I år har Øhavet fået en 
smule vokseværk: musikpro-
grammet er udvidet, der er 
litteraturscene ombord på 
De 4 Brødre, flere lokale re-
stauratører stiller med mad-
boder og der er endnu mere 
sjov for de yngste festivalgæ-
ster. 
 Igen i år er det gratis for 
alle at kigge forbi SAMKA, 
hvor der vil være fortællin-
ger fra de 7 have. 
 Lørdag formiddag er det 
også gratis for alle at danse 
amok til Mek Peks Åh-Abe 
Show, og derefter møde 
Havfruen Karin som er 
svømmet hele vejen fra Den 
Blå Planet. 
 Festivalens ambitiøse mu-
sikprogram afspejler Mar-
stals tradition for udsyn, 

mod og sammenhold. Den 
maritime klangbund er des-
uden tydelig i omgivelserne, 
maden og udsmykningen. 
Marstal Søfartsmuseum er 
samarbejdspartner og stiller 
Eriksens Plads til rådighed. 
 Øhavet er organiseret un-
der Motorfabrikken Marstals 
Startpatroner af en  pro jekt- 
 gruppe bestående foruden 
»Motordamerne« af kræfter 
fra den danske musik- og 
tv-branche. 
 Festivalen er støttet af Ærø 
Kommune, Statens Kunst-
fond, Region Syddanmark og 
Øernes Kunstfond. Vi samar-
bejder desuden med Teater 
Momentum under Statens 
Kunstfonds Netværksspille-
stedsordning.
 Men Øhavet afhænger 
100% af de næsten 80 frivil-
lige hjælpere, som har gjort 
det hele muligt.
 Festivalen er udsolgt, men 
der vil være få billetter til 
salg på Motorfabrikken fre-
dag formiddag. Vel mødt på 
Marstal Havn! 

Øhavet vender tilbage

Kniv, ispind eller 
pincet
Hvis man jævnligt tager sig 
en dukker i havet omkring 
Danmark, har man næsten 
med garanti også stiftet be-
kendtskab med en brand-
mand. Der findes to arter i 
danske farvande, og der er 
stor sandsynlighed for, at du 
har mødt i hver fald den al-
mindelige røde brandmand, 
som på latin hedder C. ca-
pillata.
 Brandmænd lever af små-
fisk, fritsvømmende krebs-
dyr og bunddyrlarver, og 
nærkontakt med brandman-
den medfører, at den afsæt-
ter sin gift i din hudoverfla-
de, og det giver en meget 

ubehagelig og brændende 
fornemmelse. I øvrigt kal-
des brandmændene også for 
brændegopler.
 Brandmanden tilhører, 
som den ganske uskadelige 
vandmand, slægten af stor-
gopler, som omfatter over 
150 arter kloden rundt.
Hvis man brænder sig på en 
brandmand, skal man undgå 
at bruge hænderne til at fjer-
ne brandtrådene men blive i 
vandet og forsøge at skylle 
dem af og evt. skrabe huden 
forsigtigt med en ispind eller 
kniv. At bruge en pincet er 
også en mulig måde at fjerne 
trådene på.
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3.293.-
(Ex. moms 2.634,40)

TOSCANA HAVEBORD 
90 x 74 x 205 cm. 
Nonwood 13 mm sort.
Pr. stk. 899,- (Ex. moms 719,20)
  (Best. nr. 9750789)

SCHOU HAVESTOL ST.BAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 399,- (Ex. moms 319,20)
  (Best. nr.  1942377)

TOSCANA HAVEBORD 
90 x 74 x 150 cm. 
Nonwood 13 mm sort.
Pr. stk. 899,- (Ex. moms 719,20)
  (Best. nr. 9750788)

SCHOU HAVESTOL ST. BAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 299,- (Ex. moms 239,20)
  (Best. nr.  2261508)

SÆTPRIS
HAVEBORD
OG 4 ÅBNE
HAVESTOLE

STARK JS Ærø
Industrivej 5 · 5960 Marstal
Tlf. 6253 1121

2.495.-
(Ex. moms 1.996,-)

TOSCANA HAVEBORD 
90 x 74 x 150 cm. 
Nonwood 13 mm sort.
Pr. stk. 899,- (Ex. moms 719,20)
  (Best. nr. 9750788)

SCHOU HAVESTOL 
ST.BAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 399,- (Ex. moms 319,20)
  (Best. nr.  1942377)

SCHOU HAVESTOL 
ST.BAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 299,- (Ex. moms 239,20)
  (Best. nr.  2261508)

1.197.-
(Ex. moms 957,60)

SCHOU CAFEBORD
Ø 60 CM 
Metal/glas sort.
Pr. stk. 399,- (Ex. moms 319,20)
  (Best. nr. 1989300)

SCHOU HAVESTOL 
ST.BAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 399,- (Ex. moms 319,20)
  (Best. nr.  1942377)

TOSCANA HAVEBORD 
90 x 74 x 205 cm. 
Nonwood 13 mm sort.
Pr. stk. 899,- (Ex. moms 719,20)
  (Best. nr. 9750789)

SCHOU HAVESTOL ST. BAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 299,- (Ex. moms 239,20)
  (Best. nr.  2261508)

SÆTPRIS
HAVEBORD

OG 6 LUKKEDE
HAVESTOLE

SÆTPRIS
CAFÈBORD OG 

2 LUKKEDE 
HAVESTOLE

SÆTPRIS
CAFÈBORD OG 

2 ÅBNE
 HAVESTOLE

SÆTPRIS
HAVEBORD

OG 4 LUKKEDE
HAVESTOLE

STÆRKE 
SOMMERTILBUD
TIL DEM, DER KAN DERES HÅNDVÆRK.

2.693.-
(Ex. moms 2.154,40)

SÆTPRIS

HAVEBORD OG 

6 ÅBNE HAVESTOLE

997.-
(Ex. moms 797,60)

SCHOU CAFEBORD 
Ø 60 CM 
Metal/glas sort.
Pr. stk. 399,- (Ex. moms 319,20)
  (Best. nr. 1989300)

2.095.-
(Ex. moms 1.676,-)

SÆTPRIS

SPAR OP TIL

30%*
på alle havemøbler tirsdag 

d. 5., 12., 19. og 26 juli.

SPAR OP TIL

50%*
på alle hynder hele 

juli måned.
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Mandag - fredag 7.00 - 17.00
Lørdag 8.00 - 13.00
Søn- og helligdage Lukket

Ét kort – fyldt med fordele. Se mere på STARK.dk
BLIV SELVBYG-MEDLEM 10%

MEDLEMSRABAT PÅ 
TUSINDVIS AF VARER*
*Kan ikke kombineres med 
andre rabataftaler, gælder

 ikke nedsatte varer.

1.499.-
(Ex. moms 1.199,20)

NICE PARASOL
3 x 3 meter. Vælg mellem 
farverne grå eller sort.
  (Best. nr. 9757890, )

1.509.-
(Ex. moms 1.207,20)

VICTOR HYNDEBOKS M/HJUL  
Hyndeboks i metalramme og rattan i 3 i 1. Hyndeboksen måler 
123 x 45 x 51cm. Den er udstyret med plastikpladen indvendigt 
for at kunne holde vandet ude. Kapacitet: 260 liter. Farve: Sort.
  (Best. nr. 1724675)

SARDINIEN 
SOFASÆT 
MED BORD
Sofamål: 176 x 86 x 262 cm. 
Bordmål: 70 x 120 cm. 
Vælg mellem sort og kubo grå.
Nonwood. Incl. hynder.
  (Best. nr. 2073563, 9760425)

SÆTPRIS
SOFA OG

BORD3.499.-
(Ex. moms 2.799,20)

SÆTPRIS

10%10%

SÆTPRIS
HAVEBORD
OG 4 ÅBNE
HAVESTOLE

1.595.-
(Ex. moms 1.276,-)

HAVEBÆNK 180 X 36 CM
180 x 36 cm. Aluminium/polywood black. 
  (Best. nr. 2275179)

1.895.-
(Ex. moms 1.516,-)

SÆTPRIS

FÅS I
FLERE

FARVER

1.299.-
(Ex. moms 1.039,20)

MILANO PARASOL
Ø 300 cm. Vælg mellem 
farverne sort eller natur.
  (Best. nr. 9757883, 9757957)

FÅS I
FLERE

FARVER

599.-
(Ex. moms 479,20)

SEVILLA PARASOL
Ø 300 cm. Vælg mellem farverne 
sand, natur eller sort.
  (Best. nr. 9757882, 9757880, 9757881)

1.499.-1.499.-1.499.
(Ex. moms 1.199,20)

NICE PARASOL
3 x 3 meter. Vælg mellem 
farverne grå eller sort.
  (Best. nr. 9757890, )  (Best. nr. 9757890, )

SÆTPRIS
HAVEBORD
OG 4 ÅBNE
HAVEBORD
OG 4 ÅBNE
HAVEBORD

HAVESTOLE

FÅS I
FLERE

FARVER
Ti
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SCHOU HAVESTOL 
STABELBAR
Metal/rattan black.
Pr. stk. 299,- (Ex. moms 239,20)
  (Best. nr.  2261508)

NOAH HAVEBORD
90 X 90 cm. Bordplade i 
non-wood og stel i sort alu..
  (Best. nr. 1601072)
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Min kære mand og gode far

Jens Erik Gjelstrup Larsen
er stille sovet ind,

Ærøskøbing den 8. juli 2022.

»Elsket og savnet«

Yrsa og Dorthe

Bisættelsen finder sted i stilhed.

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Hjertelig tak
for deltagelse ved 

Thomas Marius Hansens bisættelse.
Tak for de smukke blomster fra nær og fjern.

En stor tak til Ærøskøbing Sygehus og Hospice for 
god og omsorgsfuld pleje.

Ingelise
Heine og Helle med familie

❤-lig tak
til alle der glædede os i for-
bindelse med vores guld-
bryllup.

Kærlig hilsen
Minna og Roar

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Mark & Storm Grafi sk A/S
Odensevej 9 | 5750 Ringe | Telefon 62 62 22 77 | Telefax 62 62 22 73

Ærø Ugeavis
Møllevejen 33A | 5960 Marstal | Telefon 62 53 11 53 | Telefax 62 53 11 73

www.mark-storm.dk

Digitaltryk 
– af tryksager i mindre oplag.

Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet 
og på samme papirkvaliteter 

som offsettryk.

Postkort, foldere, fl yers, visitkort 
og meget andet – ring og spørg...

Tillykke med de 40 år 
den 17. juli.

Kærlige hilsner fra 
DINE DRENGE

Kære Far

Hjertelig tillykke med 
den runde fødselsdag 
den 12. juli. Vi glæder 

os til at fejre dig.
Kærlig hilsen 
DINE BØRN 

MED FAMILIE

Kære Bente

Hjertelig tillykke
 til vores mor med 

de 60 år den 14. juli.
Vi glæder os 
til at fejre dig.
Kærlig hilsen 
BØRNENE

Kære Senada

Vær på god fod med sommeren
Smarte sko og lækre og luf-
tige sandaler. 
 Det er dejligt at være på 
god fod med sommeren, 
men samtidig er det vigtigt 
at tage hensyn til fødder-
nes ve og vel, når man kø-
ber fodtøj.
 Fodtøj, der trykker lidt, 
kan efterhånden blive et 
problem, og i nogle tilfæl-
de bliver trykkende fod-
problemer til endnu mere 
trykkende ligtorne, som 
kræver behandling. Pro-
blemerne skal tages i oplø-
bet, og mange vælger gan-
ske fornuftigt jævnligt at 

Mange går unødigt rundt med fodproblemer, da meget 
kan kureres hos en fodspecialist. Foto: Ingimage.com

blive efterset og behandlet 
hos en fodterapeut.
 De ofte meget generen-
de ligtorne, som rigtig man-
ge stifter et smertefuldt be-
kendtskab med, opstår når 
meget små hudområder 
bliver belastet meget. 
 Der dannes meget horn-
stof og mange celler, der 
vokser ud mod overfladen. 
Men du går jo på overfla-
den, og hornstoffet bliver 
trykket sammen til en hård 
klump, som trykkes ind i 
huden, når eksempelvis 
skoen trykker. Hornklum-
pen gør ondt, og man har 
en  ligtorn.
 En fodterapeut kan vur-
dere, hvordan dine fødder 
skal behandles, og hvordan 
du forebygger, at proble-
merne opstår igen. Mulig-
vis er dit fodtøj ikke det 
rigtige, og du bliver måske 
rådet til at gå med særlige 
indlæg i skoene. Under alle 
omstændigheder er det be-

tryggende at få en profes-
sionel vurdering af fødder-
nes tilstand, for ligtorne og 
andre problemer med fød-
derne er en urimelig daglig 
belastning.
 I det daglige kan man 
selv gøre meget for at ind-
gå problemer med fød-
derne. Når der er ekstra 
meget belastning på dele 
af fødderne, dannes der 
hård hud. Det er helt na-
turligt og føddernes måde 
at beskytte sig mod eks-
tra belastninger. Men den 
hårde hud skulle nødig 
udvikle sig til eksempelvis 
ligtorne, og man kan med 
for eksempel en neglebør-
ste gnubbe mod den hårde 
hud, som efter et bad nu 
kan fjernes ved, at man 
frotterer huden med et 
håndklæde. Fødderne kan 
også holdes bløde og smi-
dige ved at man jævnligt 
smører dem med creme. 
Men årsagen til, at der op-

står meget hård hud på for 
eksempel storetåen eller 
hælen, skal findes, og her 
kan rådgivning hos en fod-
terapeut være lige det, der 
får dig på ekstra god fod 
med sommeren!

Sikker badning
Alle ved, at det kan være 
farligt at tage sig en duk-
kert. Men risikoen for, at 
det går galt, minimeres, 
hvis man følger anvisnin-
gerne fra Rådet for Større 
Bade og Vandsikkerhed.

De officielle baderåd er:
Lær at svømme og springe 
rigtigt.

Bad aldrig alene.
Bad kun hvor det er tilladt
Gå kun ud til navlen.
Spring kun på hovedet, 
hvor vandet er dybt nok.
Svøm langs kysten.
Bad aldrig med alkohol og 
euforiserende stoffer i blo-
det.
Gå op, når du begynder at 
fryse.
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Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07

ærørøgeri.dk

alle ugens dage
Alle Røgeriets menuer kan pakkes 

til at tage med hjem - ud i den ærøske natur
 eller til færgeturen.

Ærøskøbing Røgeri anvender udelukkende
engangsservice og emballage der er

biobaseret og komposterbart.

TA’  MED
- eller nyd på havnen

MEGA LOPPEMARKED
m/flere stande på HELLEBAKKEN 1

FLERE NYE VARER
Lørdag den  16. juli  kl. 11.00-16.00
SIDSTE DAG:
Søndag den  17. juli  kl. 11.00-16.00

FLERE MÆRKEVARER
Møbler, børneting, porcelæn, glas, metervarer, 

tøj, bøger, sytilbehør og meget mere.

Sælges
18 fod damjolle med
 10 HK SABB motor

Tlf. 23 65 64 10

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

privat & erhverv
v. Heidi Thrane
(61384541 

www.øensrengøring.dk

DSJ AUTO
Vi udfører: 
 • Autoreparation 
 • Service
 • Rustarbejde
 • Skader 

Smedegyden 2
5985 Søby Ærø
Tlf. 91 56 59 27

Jeg tilbyder bl.a.:
 • Renovering
 • Hulmursisolering
 • Nye fuger
 • Læmure
 • Flisearbejde

MØLLEVEJEN 22
5960 Marstal

Tlf. 28 19 71 82
rg@murer-byg.dk

• Rengøring
• Havearbejde
• Malerarbejde
• Små 
 reparationer
• Rensning 
 af tagrender
• Opsyn med 
 sommerhuse

Johans Rengørings 
& Haveservice

Lille Risevej 9, Ærøskøbing

42 57 57 47
joanrengoring@gmail.com

Atelier &
Kunstskole

2 timers Ferieworkshops
Ugentlige kurser for voksne
Salg af malerier og tryk
Malferien auf Ærø 

Hvidtfeldtsgade 18, 5960 Marstal   Tel. 50160426   www. silkebryant.de

Silke Bryant

Lille Rise
Haveservice

En kærlig hånd
til haven...

Vi passer din have,
når du ikke kan.

Ring til os på 
TLF. 40 20 99 11
- så rykker vi ud og giver 

dig et tilbud!
lillerisehaveservice@gmail.com

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10

NYE ÅBNINGSTIDER
tirsdag til fredag

09.00 - 12.00
Ellers efter aftale. 

i2i media - fast

Autogården
Reberbanen 61

MARSTAL

anbefaler sig med alle
former for reparationer

af biler og traktorer.

PLADEARBEJDE 
udføres

hurtigt og omhyggeligt.

ANDERS HANSEN
Tlf. 62 53 17 20

Autogården - 1 s- - 12-09-2017 5:26

Autogården - 1 sp.indd   1 12/09/17   05.26

FIND DIN VEJ

FYSIOTERAPI
STRESSHÅNDTERING

KRANIO SAKRAL TERAPI

Fysioterapeut 
RITTE HAGENS
tlf: 60 91 42 16
www.finddinvej.nu

BEHANDLING & COACHING

Ahmads Rengørings- 
og Haveservice

•  Havearbejde
•  Rengøring
•   Opsyn med 

sommerhuse
• Snerydning
•   Rensning af 

tagrender
•   Små  

reparationer
•  Malerarbejde

St. Rise Skolevej 26, Ærøsk.

42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

Harmoni - DK - 21-11-2018 7:43

Harmoni-Massage
Homøophati

Traumatherapi

DET ÆRØSKE OLIESELSKAB
l Fyringsolie / Diesel.
l Fuchs smøreolie.
l  Gratis benzinkort til 

Øboens 
tankstationer.

62 53 31 00

Tlf. 61 34 80 43
Rengøring til private 

og virksomheder
Bemærk! Almindelig 

rengøring er indbefattet 
servicefradraget.

Ærø
Service

Ærø Service - fast - 1 sp. - 5-03-2018 12:11

FLYTTEBILER
UDLEJES

Tlf. 62 58 14 54

ærøshoppen - fast - 1 sp

ærøshoppen - fast - 1 sp.indd   1 28/08/17   09.46

Beskæftigelse

Blandede

Dødsfald

Efterlysning

Ejendomme

Fremlysning

Husdyr

Køb og salg

Legat

Lejeboliger

Officielle

Personlige

Taksigelser

Automobiler

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

Dette er bevis på,
at også de

SMÅ ANNONCER
læses i Ugeavisen

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ UGEAVIS
Møllevejen · Marstal

Tlf. 62 53 11 53
info@aeroeugeavis.dk

LÆGEVAGTEN

Fyld - 1 sp_Layout 1.1

Fyld - 1 sp_Layout 1.1   1 15/09/17   08.24

Sommeren kan være 
en stikkende affære

Et myggestik kan være både smertefuldt og give grimme 
hævelser. Foto: Ingimage.com

Myggene opsøger dig be-
vidst i deres søgen efter 
blod. Hvepsene derimod 
stikker kun, når de bliver 
provokeret til det. Men 
fælles for sommerens næ-
sten uundgåelige insektstik 
er, at de gør ondt og giver 
kløe. Og i nogle tilfælde 
kan det være nødvendigt 
at søge læge. For eksempel 
hvis man bliver stukket af 
en hveps eller bi i munden, 
hvor slimhinderne kan 
svulme op, så man får vejr-
trækningsproblemer, eller 
hvis man bliver stukket af 
mange insekter på samme 
tid.

Prøv at forebygge
Man kan forsøge at holde 
insekterne på afstand. Det 
gælder ikke mindst, når 
myggene er en plage. Gen-
nem årene har der været 
masser af forskellige for-
mer for myggebalsammer 
og myggeolier på marke-
det. 
 Tag en tur på apoteket 
og spørg hvilke midler, de 
kan anbefale. Og vær ikke 
bange for at prøve lidt for-
skelligt. Det gjorde selv de 
gamle ægyptere og rome-
re. De forsøgte at komme 
myggeplagen til livs ved at 
gnide sig ind i forskellige 
stærkt duftende planter.
 Myg bryder sig heller 
ikke om røg, så både ryg-
ning og myggelys kan også 
have en god virkning mod 
de irriterende myg. Hvis 
du trods myggebalsam og/
eller røg alligevel bliver 
stukket, og stikkene er me-
get generende, kan du også 
købe midler, der mindsker 
generne.

Fjern brodden
Gedehamsene (dem vi i 

daglig tale omtaler som 
hvepse) stikker kun, når de 
bliver provokeret til det. 
For eksempel hvis du sæt-
ter dig på en hveps, eller 
hvis du kommer for tæt på 
deres bo. Deres brod bru-
ges, når de skal overmande 
andre insekter, men men-
nesket kan altså også kom-
me på tværs, og så gør det 
ondt.
 Hvepsene kan bruge 
brodden igen og igen, mens 
biernes brod er et forsvars-
våben, som er forsynet 
med modhager. Brodden 
bliver ofte sammen med 
giftsækken siddende til-
bage i offeret. Så efter et 
bistik er det vigtigt, at man 
forsigtigt fjerner brodden, 
således at der ikke presses 
mere gift ud af giftsæk-
ken. Brug for eksempel en 
skarp kniv eller en negl. En 
giftsuger, som kan købes 
på apoteket, er også rar at 
have i nærheden, når man 
er blevet stukket. Sprøjten 
skaber et vakuum, så giften 
suges ud.

Lad naboen 
passe på huset
Hvordan er det egentlig 
med sikringen af jeres bo-
lig, når I er på ferie? Lad 
eventuelt naboerne holde 
øje med huset, for de kan 
med få og små midler få 
jeres hus til at se beboeligt 
ud. 
 Bed for eksempel nabo-
en tømme jeres postkasse, 
slå jeres græsplæne, hænge 
tøj op på jeres tørresnor, 
sætte en bil eller en cykel i 
indkørslen o. s. v. Og gør så 
gengæld den anden vej og 
få et godt naboskab som 
sidegevinst.
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FLOTTE BILLEDBØGER
FRA ÆRØ

Bøgerne forhandles følgende steder på Ærø:

Ærø Museum, Marstal Søfartsmuseum,
Creutz Hjørne,

Ærøskøbing Turistinformation

FORLAGET MARK & STORM

Danmark består af 406 øer. Få så smukke og varierede
som Ærø. Den grønne ø har stolte traditioner indenfor sø-
fart, fiskeri, handel og landbrug. Ærøs spændende hi-sto-
rie er fortalt af museumsleder Erik B. Kromann fra
Marstals imponerende søfartsmuseum. Alle tekster er på
dansk, tysk og engelsk

Stort format. Indbundet.
130 sider i farver kr.  249,-

Format 205x244
80 sider i farver kr.128,-

ÆRØ

YEU

YEU

ÆRØ

J A C Q U E S B E R G

VA L E R I E L O U B E T

To gange ø
Deux fois île

Hvad er det, der gør en ø til noget særligt? Ifølge Jacques Berg
ligger det hele i ankomst og afrejse. Ingenting bliver helt som
før, når man har været på en ø og mærket den parakdoksale
frihed indenfor det begrænsede område, som øen er...
Køb, læs og nyd de smukke illustrationer i denne lille
bog, hvor Jacques Berg sammenstiller Ærø med den lille
franske ø Yeu, og finder at lig hederne er større end
forskellene.
Bogen er rigt illustreret med fotos fra Ærø og Yeu af
Valérie Loubet. Den danske tekstdel er krydret med 
akvareller af Jørn Ørum-Nielsen og den franske del med
akvareller af Olivier Dumont.

Ole Ege

 

 

ÆRØ UGEAVIS
MØLLEVEJEN 33A

5960 MARSTAL
TLF. 62 53 11 53

Annonce e-mail:
info@aeroeugeavis.dk
www.aeroeugeavis.dk

Udgiver
og ansvarshavende:

Anja Storm
Sats og montage:

Mark & Storm Grafisk A/S
Åbningstider:

Mandag
kl. 09.00-16.00
tirsdag-fredag
kl. 09.00-13.00

Eneste avis, der hver 
uge husstandsomdeles 

på Ærø!

Læs Ugeavisen på 
www. aeroeugeavis.dk 

fra tirsdag kl. 13.00

INDLEVERINGS-
FRISTER
FOR ANNONCER:

l  Store forretnings-/ 
fore nings annoncer
- hele og halve sider:
SENEST
ONSDAGEN FØR
KL.13.00

l  Mindre forretnings-/
 foreningsannoncer:
TORSDAG KL. 12.00
Dog kan færdigt
materiale og bekendt-
gørelser modtages til
fredag kl. 12.00

l  Små 1-spaltede
rubrikannoncer:
SENEST MANDAG
KL. 10.00

l �Dødsannoncer  
modtages indtil  
tirsdag morgen  
KL. 9.00

Al erhvervsmæssig affotografering af bladets annoncer ikke tilladt.
Avisen påtager sig intet erstatningsansvar som følge af evt. trykfejl
i annoncer og tekst.
Annoncer, der strider mod bladets forretningsorden, optages ikke.

Avisen udkommer til samtlige husstande, der ønsker at modtage 
gratisaviser. – Der kan dog være enkelte husstande, som ikke mod-
tager avisen grundet sygdom blandt bude m.m.

Har du ikke modtaget avisen, bedes du kontakte Ærø Ugeavis på 
tlf. 62 53 11 53 eller mail: info@aeroeugeavis.dk

Hvad skal der stå på vores nye 
skraldebiler?

Hjælp Ærø Forsyning med at 
finde det budskab, som skal 
stå på siden af vores nye 
2-kammer skraldebiler.

Fra starten af 2023 træder en 
ny affaldsordning i kraft på 
Ærø, som lever op til kra-
vene fra Regeringens Klima-
handleplan for en grøn 
affaldssektor. Det betyder, 
at vi alle sammen skal have 
nye affaldsbeholdere og vi 
skal til at sortere lidt mere i 
hverdagen, end vi allerede 
gør i dag.
 I stedet for den grå og 
grønne affaldsspand og de 
gule sække, som du har nu – 
skal vi fremadrettet have 3 
grå affaldsbeholdere med to 
rum i hver. De nye beholde-
res smarte inddeling i to rum 
giver os mulighed for at sor-
tere vores affald direkte ved 
affaldsbeholderen. Derfor 
behøver vi ikke længere de 
gule plastiksække til gen-
brugsfraktionerne. De nye 
beholdere vil være lavet af 
minimum 80% genbrugs-
plast.
 Men skraldebilerne skal 
passe til de nye dobbeltkam-
merbeholdere, så der kom-
mer nye biler til øen i 2023. 
det bliver skraldebiler med 2 
tømningskamre, som kom-
mer til at køre rundt på Ærø 
og hente dit og mit affald. 
Det fungerer sådan, at skil-
levæggen i affaldsbeholde-
ren passer præcist til 
skraldebilens skillevæg.
 Sådan kan bilen tømme 2 
affaldsfraktioner på samme 
tid og affaldet blandes ikke 
sammen. 
 Ærø Forsyning er glade 
for at meddele, at St. Rise 
Maskinstation netop har 
vundet udbuddet på den nye 
renovationsordning. Derfor 
er det de flinke skralde-
mænd, som du sikkert ken-
der allerede, der fortsætter 
med at hente vores affald. 
 Vi skal være bedre til at 
sortere, for klodens ressour-
cer er under pres, og der er 
masser af værdi at hente i 
husholdningsaffaldet, som 
kan genanvendes og blive til 
nye produkter. Vidste du 
eksempelvis, at der kun skal 
bruges 200 konservesdåser 
til at lave en ny cykel? Og at 

dit plastikaffald kan blive til 
rockwool, plantepotter og 
fleecetrøjer?  Som Miljøsty-
relsen siger, så nytter det at 
sortere, og du kan blive 
endnu klogere på den nye 
affaldsordning på deres 
hjemmeside: 
www.mst.dk/affald
 På den baggrund beder 
Ærø Forsyning nu øens bor-
gere om hjælp til at finde det 
helt rigtige budskab, som 
skal stå på siden af vores nye 
biler. Johnny Kildegaard, di-
rektør for Store Rise Ma-
skinstation udtaler at de 3 
nye bilers farve bliver lyse-
grøn. Så hvad skal der stå, 
som enten fremkalder et 
smil, en tanke eller en på-
mindelse om, at det nytter at 
sortere, og at det er en op-
gave, vi alle sammen løfter i 
fællesskab? Vi glæder os til 
at se hvad Ærø’s kreative 
hjerner har at byde ind med.
Som inspiration kan vi røbe, 
at der på siden af Sorø’s 
skraldebiler står: Ram plet, 
når du smider ud. I Køben-
havn kører genbrugsstatio-
nerne med mottoet: Gen - 
brug er Guld, og i Svendborg 
står der: Vi Gir’ Igen på bi-
lerne. Miljøstyrelsen vælger 
at sige: Tak for ingenting i 
deres nye affaldskampagne.
Konkurrencen løber fra 12. 
juli – 5. august 2022. Juryen 
er Ærø Forsynings besty-
relse, direktør Jesper Teil-
mann Andersen og kom- 
munikationsmedarbejder, 
Susanne Paluszewski-Hau. 

Regler:
-  Send dit budskab på mail 

til: SPH@aeroeforsyning.
dk senest den 5. august 
2022.

-  Har du ikke mail, så send 
dit budskab pr. brev til: 
Ærø forsyning A/S, indu-
strivej 6, 5960 Marstal.

-  Dit budskab skal være helt 
kort og præcist og skal 
kunne skrives i en sætning

-  Dit budskab må godt inde-
holde grafiske elementer.

-  Dit budskab må ikke inde-
holde stødende elementer 
som bandeord og diskrimi-
nerende udtryk.

-  Vinderen offentliggøres i 
Ærø Ugeavis i september 
måned 2022.

-  Du skal give skriftligt til-
sagn om, at dit budskab må 
bruges i kommunikations-
øjemed på Ærø Forsynings 
Facebookside: https://

  www.facebook.com/
  www.aeroeforsyning.dk

Ærø Forsyning sætter en bæ-
redygtig præmie på højkant 
til vinderen med en mini-
mumsværdi a 500 kr. 
 Herudover får du dit bud-
skab sat på tryk på vores nye 
skraldebiler fra ca. 1. april 
og minimum 3 måneder 
frem.

(Ærø Forsyning tager forbe-
hold for eventuelle ændrin-
ger i tidsplanen).

Forbrændings-
ulykker
Mindre forbrændinger, samt 
andengradsforbrændinger 
som ikke er større end 5-7 
cm i diameter, f.eks. i for-
bindelse med grillen, be-
handles på følgende måde: 
Afkøl forbrændingen så 
hurtigt som muligt ved at 
neddyppe det forbrændte 
område i køligt vand, alter-
nativt under rindende tem-
pereret vand (12-18 grader) 
i mindst 30 minutter. Hvis 
det er upraktisk, køles med 
kolde omslag. Ved at køle 
forbrændingen ned mind-
skes hævelsen, ved at varme 
føres bort fra huden. Man 
må ikke lægge is på forbræn-
dingen, da dette kan nedsæt-
te blodcirkulationen i vævet 
og give forfrysninger. Hvis 
man skyller hurtigt, kan 30 
minutter være nok. Ofte har 
skylning i mere end 3 timer 
ingen effekt på huden, men 
kan dog godt være smerte-
stillende. (kilde: Sundhed.dk

Gøgen 
rejser tidligt
Selvom det måske er lækkert 
sommervejr, når du læser 
dette, kan vi ikke løbe fra, at 
august er den sidste sommer-
måned, og at naturen også 
snart indstiller sig på efter-
årets komme. Nogle trækfugle 
vælger for eksempel at forlade 
Danmark sidst på sommeren. 
Det gælder blandt andet gø-
gen, for nogle af gøgene træk-
ker væk allerede i august.



ONSDAG DEN 13. JULI 2022 ÆRØ UGEAVIS  13



14  ÆRØ UGEAVIS ONSDAG DEN 13. JULI 2022

Eventyrfest 2022

Arrangører:

Støtteforeningen og
Ærøskøbing Idræts Klub
Ret til ændringer forbeholdes

Vi spiller om:
15 GEVINSTER  .  .  .  .  .  .  .  . à min . værdi 150,- kr .
15 GEVINSTER  .  .  .  .  .  .  .  . à min . værdi 200,- kr .
15 GEVINSTER  .  .  .  .  .  .  .  . à min . værdi 300,- kr .
4 EKSTRA-NUMRE   .  .  .  . à min . værdi 500,- kr .

Vi spiller om:
15 GEVINSTER  .  .  .  .  .  .  .  à min . værdi  150,- kr .
15 GEVINSTER  .  .  .  .  .  .  .  à min . værdi  200,- kr .
15 GEVINSTER  .  .  .  .  .  .  .  à min . værdi  300,- kr .
4 EKSTRA-NUMRE   .  .  .  à min . værdi  500,- kr .

: Der kan købes: 
kaffe og lagkage - is - pølser - øl og vand

TORSDAG d. 21. juli kl. 19.00:

BANKO-SPIL
I ARREBOHALLEN

3.000.-

GEVINSTER på amrk. lotteri.
GEVINSTER på indgangsbon.

EVENTYRLIG

PULJE-
BANKO

Kom og vind den 
helt store gevinst!

SØNDAG d. 24. juli kl. 19.00:

BANKO-SPIL
I ARREBOHALLEN

Sponsorer:
ØENS 

FORRETNINGS- 
OG 

ERHVERVSDRIVENDE

Kort-
salget starter 
kl. 18.00. 

Kortpris:
10,00 kr.

GEVINSTER på amrk. lotteri.
GEVINSTER på indgangsbon.

• PULJE-BANKO •

ÆRØ AUTO-CENTER ● Tlf. 62 53 13 02
Kontormedarbejder søges pr. 1. september

Arbejdsopgaver er bogføring - moms 
- fakturering - løn og div. småopgaver. 

Stillingen er på ca 30 timer i ugen. 
Du bliver kollega med 8 andre medarbejdere.  
Vi forventer du har kendskab til alm. bogføring. 
Er du interesseret så kontakt gerne:

Rasmus på tlf. 21 27 69 65 eller på mail
aeroeauto@gmail.com

Til salg
Græsvængevej 34, Marstal

Yderst velholdt parcelhus på 156 m2 fra 2013 
beliggende i roligt kvarter nær skole og indkøb.
3 vær., stort køkken, stue, bryggers, 
entre og 2 badeværelser. Genvex-anlæg.
Grunden er på 1052 m2. 
Carport/garage opført i 2014.
Overtagelse pr. 1/10-22.
Pris kr. 2.195.000.
Nærmere henvendelse på
29 84 28 22

 

Hvad skal der stå på 
øens nye skraldebiler? 

- Hjælp Ærø Forsyning med det budskab 
som skal køre rundt på vores nye 2-kammer 
skraldebiler fra 2023.
Dit budskab skal motivere øens beboere til 
at affaldssortere mere til gavn for klodens 
samlede ressourceforbrug og de kommende 
generationer.

Ærø Forsyning sætter en bæredygtig præmie på 
højkant til vinderen. (minimumsværdi a 500 kr.). 
Dit budskab sættes på tryk på vores nye skraldebiler 
fra ca. 1. april og minimum 3 måneder frem.
(Ærø Forsyning tager forbehold for eventuelle 
ændringer i tidsplanen).
Mere info: kontakt: sph@aeroeforsyning.dk

•   Send dit budskab senest den 5. august 2022
 på mail til: SPH@aeroeforsyning.dk
•    Har du ikke mail, så send dit budskab pr. brev 

til: Ærø Forsyning A/S, industrivej 6, 
 5960 Marstal.
•   Dit budskab skal være helt kort og præcist 
 og skal kunne skrives i en sætning.
•   Dit budskab må godt indeholde grafiske 
 elementer.
•   Dit budskab må ikke indeholde stødende 

elementer som bandeord og diskriminerende 
udtryk.

•   Vinderen offentliggøres i Ærø Ugeavis i 
 september måned 2022.
•   Du skal give skriftligt tilsagn om, at dit 
 budskab må bruges i kommunikationsøjemed
 på Ærø Forsynings Facebookside: 
 https://www.facebook.com/
 www.aeroeforsyning.dk

Regler:

Så er sommerferien ved 
at være slut.
Vi starter op lørdag den 
6. august kl. 9.30 med at 
byde de nye medlemmer 
velkommen. Hvis der altså 
kommer nogen.

Medlemmerne starter 
dog op om fredagen til 
sæsonens første skomar 
kl. 14.15.

Se vores hjemmeside:
www.marstalbillardklub.dk

VELKOMMEN til ALLE nye...

Vi bor:

Tordenskjolds-
gade 20, 1. sal

Ommelsvejen 10 · Marstal

25 21 00 91
handymanvinko@gmail.com

HANDYMAN
      Vinko

•  Ingen opgave er for lille 
eller for stor.

 Ring og hør 
nærmere.

Handyman Vinko - fast 1 sp
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Baltic Travel arrangerer igen i 2022 
rejser til de baltiske lande.

12. – 20. september 2022
Afrejse fra og hjemkomst til Marstal

Turen indeholder:
•  9 dages indholdsrig rejse i luksusbus fra Jesper 

Bus med dansk guide på hele turen.
•  Rejse fra Karlshamn til Klaipeda med DFDS i 

gode kahytter og fuld forplejning om bord.
•  Gode 4* hoteller alle centralt beliggende i Tal-

linn, Riga og Vilnius.
•  Guidet byrundtur med lokal guide i Tallinn, 

Riga, Vilnius og Kaunas.
•  Righoldig morgenbuffet alle dage.
•  4 gode frokoster med drikkevarer.
•  7 tre-retters middage med drikkevarer inkl. 

festmiddag på Olde Hansa i Tallinn og middag 
i TV tårnet i Vilnius.

Normal prisen for denne tur er 9.800,- per person 
ved overnatning i dobbeltværelse og 10.500,- ved 
overnatning i enkeltværelse, men for Ærøboer er 
der en rabat på 800 kroner per person ved be-
stilling inden 1/8 2022. Rejsen skal først endelig 
betales 5 uger før afrejse.

Skriv til carl@baltictravel.dk eller ring på 
+45 51 23 27 39 for at få et detaljeret dagspro-
gram samt referencer for turen tilsendt.
Baltic Travel arrangerer rejsen i samarbejde med 
Aeroe Tours, så rejsen er dækket af Rejsegaranti- 
fonden.

Tag med Baltic Travel på 
en 9 dages rejse til de 
baltiske lande, Estland, 
Letland og Litauen

Få ledige pladser 
forbeholdt 
Ærøboer

Bustur med Vestærø Pensionistforening

4-DAGES TUR 
30. aug. - 2. sept.  
Møns Klint, Holmegårds Glasværk, Gavnø Slot

VI BOR PÅ MENSTRUP KRO

Pris: kr. 3.300,-
Program og tilmelding senest den 1. august hos:

BODIL MORITZEN
TLF. 24 87 52 11

Udfører snedker- og tømrerarbejde 
på hele øen

Ring på tlf. 71 99 83 00 og få et godt tilbud
Reparationer • Tagarbejde • Vinduer/døre • Køkkkenmontage

NAUTIC WOOD
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22.-23. JULI I MARSTAL
To dage med musik, talks og ø-eventyr

FESTIVALPLADSEN
(Kræver armbånd - på Eriksens Plads)

FREDAG 14.00 - 23.00
LØRDAG 12.30 - 23.00

Musikprogram:
Coco O. - Palace Winter - Smerz - Ydegirl
Hvalfugl - Astrid Sonne – Collider - IB101

Bremer/McCoy - Ipek – Yolu - Erika De Casier
Marstal Småborgerlige Sangforening

Litteraturprogram ombord på De 4 Brødre
Madboder fra lokale restauratører

ØHAVET FOR BØRN
(Gratis for alle - på Eriksens Plads)

LØRDAG
09.30

Mek Peks Åh Abe Show
10.30

Havfruen Karin fra Den Blå Planet

Der kan købes is og sodavand på pladsen.

SAMTALER PÅ SAMKA
(Gratis for alle - ved Prinsebroen)

LØRDAG
11.00 

Emil Rothstein - radiodokumentarist på 
Den Nordiske Odyssé

13.30
David Thygesen-Tashev 

- Direktør på Marstal Søfartsmuseum
15.15

Jeanette Varberg - Forfatter og arkæolog 
på Nationalmuseet

17.15
Anders Lund Madsen - Altmuligmediemand

MANDAGS-SPIL
Mandag d. 18. juli kl. 19.00 i RISE MINIHAL
Der spilles om:
15 x  GAVEKORT
15 x RULLESTEG MED SVESKER
15 x GAVEKORT
Ekstra-nr.:
2 x GAVEKORT

Pulje 13: Kr. 3.000,-    

PULJEBANKO
AMRK. LOTTERI
Kortsalget åbner kl. 18.15
Kortpris kr. 10, -. 

ÆRØ MASKINER
& VVS A/S
DUNKÆRGADE 22

Tlf. 62 52 20 80

Lørdag den 16. juli kl. 11.00
Dåbsgudstjeneste i Ærøskøbing Kirke

v/ Henny Kvist

Gudstjenester søndag den 17. juli
Marstal Kirke kl. 10.00 

v/ Rikke Dupont altergang.
Ærøskøbing Kirke kl. 10.00
v/ Pia Vandrup altergang.
Bregninge Kirke kl. 19.00

v/ Rikke Dupont
Ommel Kirke kl. 19.00

v/ Pia Vandrup 
efterfølgende kirkekaffe.

Tirsdag den 19. juli kl. 19.30
Aftensang v/ Rikke Dupont

Klokkekoncert kl. 20.00
v/ Goos ten Napel.

Kaffe/te under klokkekoncerten.

Torsdag den 21. juli kl. 19.30
Marstal Kirke orgelkoncert

v/ Kevin Duggan.

Sogneliv

Du kan også finde information
på vores hjemmeside:

Ærø Kirkeliv.dk.
og på Facebook: Ærø Pastorat

Søbygaard-
koncerterne 20222022

Billetsalg:
Billetter kan reserveres direkte på 

søbygaardkoncerterne.dk, evt. hos kassereren 
mandag-torsdag kl. 9-9.30 på tlf. 30 22 58 62 

Søbygaard • Ærø • 2022

Onsdag
den 20. juli kl. 19.30

Chopin 
med mere
En anderledes Chopin-
koncert med:
Galya Kolarova, klaver, 
Kim Bak Dinitzen, cello og 
Emma Steele, violin

– Billetter: kr. 180,00 – Børn 6-16 år: kr. 50,00 –

DAGSUDFLUGT 
TIL ODENSE

torsdag d. 4 august
Afgang kl. 8.35 fra Ærøskøbing

Besøg på det nye H.C. Andersen Museum 
og barndomshjemmet.

Middag på Klosterkroen (ex. drikkevarer)
samt åfart på Odense Å.

Retur kl. 18.05 fra Svendborg.
Kr. 400,- 

(Turen gennemføres kun med min. 20 deltagere.)
Tilmelding samt bindende betaling 

onsdag d. 20 juli ml. kl. 10-12 Markgade 1 
eller overførsel via mobilepay på 90 5007.

Havkajak-Træf
UGE 30 i Kleven Havn

ÆRØ SVØMMEKLUB 

TILMELDING
til sæsonen 

efterår 2022/forår 2023
åben for tilmelding fra mandag d. 18. juli

Find holdbeskrivelser, aktuelle svømmedage 
og datoliste for de enkelte hold 
på www.ærøsvømmeklub.dk
Her foretages samtidig tilmelding og 
betaling.
Også i kommende sæson:
»Drop-in-svøm« (enkeltgangsbooking) 
på udvalgte hold. 
Køb »billet« via hjemmesiden.

ÆRØ SVØMMEKLUB

SOMMER KUNST UDSTILLING 
DET RØDE PAKHUS · HAVNEN I MARSTAL

JAN KIWI
ØHAVETS HAVFRUER

»Det samme er forskelligt«
Fernisering lørdag den 16. juli kl. 14

Åbent 16.-22. juli fra kl. 14-17

»MUSIK PÅ GRUSET«
Søndag den 17. juli kl. 14-18

3 bands*Bar* Ærø pandekager
HENRIK • MAX • CARLO • KAI 

ANDERS • 2 x JAN • ÆRØ SWING

Velkommen til en hyggelig eftermiddag
på havnen i Marstal…

Lendas Grill’er
Havnen, Ærøskøbing

Åbent ALLE DAGE fra kl. 11-19

Tlf. 62 52 10 48

Lendas Griller - Åbent alle dage... - 12-09-2017 5:45

Lendas Griller - Åbent alle dage....indd   1 12/09/17   17.46
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Til feriehusejere og turister!

Fra torsdag morgen, i ugerne 24 til 35,
kan Ugeavisen afhentes her:
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BY-MARKS-VEJ
Vesterskov

Lille Rise

SKJOLD
NÆS Dagli’Brugsen

Langebro 13, Søby
Turistinformationen

Havnen, Søby

Uldgaarden
Tværby 3, Bregninge

Viking Tranderup
Tranderupvej 31

Turistinformationen
Havnen 4, Ærøskøbing

Den Gamle Købmandsgaard
Torvet 5, Ærøskøbing

Creutz’ Hjørne
Vestergade 47 B, Ærøskøbing

Turistinformationen
Prinsensgade 21, Marstal

Marstal Camping
Egehovedvej 1, Marstal

ÆrøXpressen
Marstal-Rudkøbing

Let·Køb
Vestergade 30 C, Marstal

Havnekiosken
Havnepladsen 2, Marstal

SuperBrugsen
Kirkestræde 2-4, Marstal

Ærø Ugeavis
Møllevejen 33 A, Marstal

Ugeavisen holder hver uge 
læserne orienteret om de mange 
gode tilbud fra øens forretningsdrivende, 
øens rige foreningsliv og de alsidige 
arrangementer, hvor også øens gæster 
er mere end velkommen til at deltage.

Vi ønsker alle vore
annoncører, læsere
og øens gæster en
rigtig god sommer!

HUSK! 
Du kan læse ugeavisen på nettet 
hver uge fra tirsdag kl. 13.00 
på adressen:

www.aeroeugeavis.dk Møllevejen 33 A · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 11 53 · info@aeroeugeavis.dk

ÆRØ FÆRGERNE
Søby-Fynshav
Søby-Fåborg

Ærøskøbing-Svendborg

Rudkøbing


